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Introduction: Mental retarded children who receive a wide range of health services, 

representing more than two percent of the population. Mental retardation is associated with 

significant cons traints on mental performance and adaptive behavior as well as perceptual 

and practical skills. According to the s tudies, one of the important tools that can affect 

cognitive abilities, such as memory, is physical activity. Due to the memory problems in 

children with mental retardation, this s tudy aimed to inves tigate the effects of spark training 

on visual-spatial working memory operation in children suffering from mental retardation. 

Materials and Methods: The Study population included educable mentally retarded 

s tudents in Urmia. 20 mentally retarded boys of age 9 to 12 years were selected and divided 

into two groups; experimental and control. Spark programs that includes s trengthening 

activities as well as games and sports for children were performed for 18 sessions on the 

experimental group. Corsi Blocks tes t was used to collect the visual-spatial memory data. 

Results: The results showed a significant difference in the visual-spatial work memory score 

between the experimental and control groups. Conclusion: Spark exercises can improve 

the performance of the visual-spatial work memory of trained mentally retarded children.
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تأثير تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظة کاری دیداری -فضایی کودکان مبتال به  کم توانی ذهنی
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چــــــــكيد  ه

کليد   واژه ها:
1. کودك
2. تمرین

3. حافظة کوتاه مدت

مقدمه: کودکان مبتال به کم توانی ذهنی که گروه گسترد ه ای از دریافت کنندگان خدمات بهداشتي هستند، 
بیش از دو درصد از جمعیت را تشکیل می دهند.  کم توانی ذهنی با محدودیت های معني داری در عملکرد 
ذهنی و رفتار سازشی و همچنین در مهارت های ادراکی و عملی همراه است. بر اساس مطالعات یکی از 
ابزارهای مهمی  که می تواند بر توانایي هاي شناختی مانند حافظه تأثیرگذار باشد فعالیت بدنی می باشد. با 
توجه به مشکالت حافظه در کودکان مبتال به  کم توانی ذهنی ، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات 
اسپارك بر عملکرد حافظة کاری دیداری -فضایی در کودکاني که از کم تواني ذهني رنج مي برند، انجام شد. 
موادوروشها: جامعة آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان  کم توان  ذهنی آموزش پذیر در ارومیه 
بودند. 20 پسر  کم توان ذهنی با میانگین سنی 9 تا 12 سال انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم 
شدند. برنامة اسپارك که شامل فعالیت های تقویتی و همچنین بازی و ورزش برای کودکان است، به مدت 
کرسی  آزمون  -فضایی  دیداری  حافظة  داده های  جمع آوری  برای  شد.  اجرا  آزمایش  گروه  در  جلسه   18
بالك  مورد استفاده قرار گرفت. يافتهها: نتایج نشان داد تفاوت معني داری در نمرة حافظة کاری دیداری 
بهبود  موجب  می تواند  اسپارك  تمرینات  نتيجهگيري:  دارد.  وجود  کنترل  و  آزمایش  گروه  بین  -فضایی 

عملکرد حافظة کاری دیداری -فضایی کودکان  کم توان ذهنی آموزش پذیر گردد.

اطالعات مقاله:
تاریخ د  ریافت: 21 مهر 1397                                     اصالحيه: 30 دي 1397                                      تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1397 
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ــه وســیلة مکانیســم های توجــه اســت کــه اطالعــات  شــده ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد )6(. ب ــش می ده ــاب و افزای ــی را انتخ بینای
ــوان  ــه، می ت ــم توج ــه و مکانیس ــن حافظ ــک ای ــة نزدی رابط
ــال  ــداری فع ــز نگه ــوان مرک ــداری را به عن ــة کاری دی حافظ
توجــه بــه مــوارد بصــری مهــم بــرای توســعة رفتــار در حــال 

ــت )7(. انجــام، در نظــر گرف

نتایــج مطالعــات انجــام شــده در زمینــة عقــب ماندگــی ذهنــی 
ــای  ــی در زمینه ه ــوان ذهن ــراد  کم ت ــه اف ــود ک ــی از آن ب حاک
ــای  ــتفاده از راهبرده ــژه در اس ــناختی، به وی ــد ش ــدد رش متع
ــی  ــای بازیاب ــا، فراینده ــازماندهی محرك ه ــی، س ــرور ذهن م
ــه حافظــة  ــب از حافظــة کوتاه مــدت ب اطالعــات، انتقــال مطال
بلندمــدت، دســتیابی بــه اطالعــات حفــظ شــده و اســتفاده از 
آن هــا در موقعیــت جدیــد و طبقه بنــدی کــردن مطالــب دچــار 
ــای مطالعــات، گــزارش شــده کــه  ــر مبن اشــکال می باشــند. ب
هیپوکامــپ در تبدیــل حافظــة کوتاه مــدت بــه بلندمــدت 
نقــش دارد و لــذا، اگــر هیپوکامــپ آســیب ببینــد، فــرد 
ــا در  ــد . حافظه ه ــره نمای ــدت را ذخی ــد حافظــة بلندم نمی توان
ــال سیناپســی  ــة انتق ــیت پای ــر حساس ــطة تغیی ــه واس ــز ب مغ
ــود  ــه وج ــین ب ــی پیش ــت عصب ــر فعالی ــر اث ــی ب ــن نورون بی
ــا تســهیل شــده، ردهــای  ــد ی ــن مســیرهای جدی ــد. ای می آین
حافظــه9 نامیــده می شــوند. مناطــق ویــژ ه ای در سیســتم 
لیمبیــک و عقده هــای قاعــده ای وجــود دارد کــه اهمیــت 
ــا  ــه ی ــد (ک ــن می کن ــات را تعیی ــتن اطالع ــا نداش ــتن ی داش
ــره  ــده ذخی ــاس ش ــة حس ــک رد حافظ ــوان ی ــر را به عن فک
کنــد و یــا آن را ســرکوب نمایــد( حافظه هــای جدیــد در 
جریــان تثبیــت، کدگــذاری شــده و در دســته های متفاوتــی از 

اطالعــات رمزگــذاری می شــوند )8(.

ــناختی  ــد ش ــوة رش ــة نح ــده در زمین ــام ش ــی های انج بررس
ــترین  ــه بیش ــود ک ــخص نم ــه آن مش ــوط ب ــای مرب و مؤلفه ه
مشــکل ایــن افــراد در شــناخت در چهــار حــوزة، توجــه، درك 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــدت و کاری و راهکاره ــان، حافظــة کوتاه م زم
حــل مســأله مطــرح اســت. ازآنجایــی کــه چهــار حــوزة اشــاره 
ــا یادگیــری و پیشــرفت تحصیلــی  شــده ارتبــاط مســتقیمی  ب
ــری،  ــودکان در یادگی ــن ک ــم ای ــی ک ــل توانای ــراد دارد، دلی اف
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــا اس ــن حوزه ه ــا در ای ــکل آن ه مش
ــر از  ــي داری پایین ت ــور معن ــه ط ــا ب ــادی آن ه ــاالن ع همس

میانگیــن می باشــد )8(.

ــی و  ــای ذهن ــت عملکرده ــه عل ــی ب ــوان ذهن ــودکان  کم ت ک
هوشــی پایین تــر از حــد متوســط، مشــکالتی در حفــظ 
ــه  ــه اي و حافظ ــای لحظ ــرل تحریک ه ــادل، کنت ــز، تع تمرک
حافظــة  زمینــة  در  موجــود  پژوهش هــای  نتایــج  دارنــد. 
کــودکان  کم تــوان ذهنــی، نشــان می دهــد کــه  ایــن کــودکان 
ایــن  می باشــند.  جــدی  نارســایی های  دارای  حافظــه  در 

مقدمه
ــی  ــی -حرکت ــای ادراک ــی از ناهنجاری ه ــی1 یک ــی ذهن  کم توان
دوران رشــد اســت کــه قبــل از نوجوانــی بــروز می کنــد و 
ــه در  ــود ک ــالق می ش ــی اط ــه کودکان ــخص ب ــور مش ــه ط ب
ــص  ــی2 نق ــای سازش ــی رفتاره ــناختی و برخ ــازوکارهای ش س
ــو  ــی نم ــل اصل ــب مراح ــی اغل ــوان ذهن ــودکان  کم ت ــد. ک دارن
جســمانی را پشــت ســر می گذارنــد، امــا بــه ســبب مشــکالتی 
کــه در رشــد شــناختی و روانــی -حرکتــی دارنــد، در توانایی های 
ادراکــی -حرکتــی و بازخوانــی اطالعــات از حافظــة کاری3 کــه 
ــری  ــی و تصمیم گی ــات محیط ــازی اطالع ــتلزم یکپارچه س مس
بــرای اجــرای یــک عمــل ویــژه اســت، عملکــرد ضعیفــی دارنــد 
)1(. حافظــة کاری یــک ســازوکار پویاســت کــه بــه افــراد اجــازه 
ــره  ــاه ذخی ــی کوت ــای زمان ــات را در دوره ه ــا اطالع ــد ت می ده
ــر روی  ــی ب ــناختی مقتض ــای ش ــان، فعالیت ه ــرده و همزم ک

آن هــا صــورت گیــرد )2(.
ــه  ــه حافظــة کاري ک ــوط ب ــات مرب ــن نظری یکــی ازجدیدتری
ــة  ــدل حافظ ــت، م ــده اس ــیاري ش ــاي بس ــور پژوهش ه مح
ــی حافظــة کاري  ــر طبــق نظــر بدل ــی4 می باشــد. ب کاري بدل
ــم  ــه ه ــوط ب ــة مرب ــاي حافظ ــکل از مؤلفه ه ــتمی  متش سیس
ــد و  ــرار گرفته ان ــز ق ــف مغ ــمت هاي مختل ــه در قس ــت ک اس
ــراي  ــراي ذخیــرة کوتاه مــدت و دســتکاري اطالعــات الزم ب ب
ــة  ــرد. حافظ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــناختی م ــف ش تکلی
ــتم  ــد سیس ــزی5 و چن ــدة مرک ــک اجراکنن ــامل ی کاري ش
فرعــی اســت. مجــري مرکــزي یــک سیســتم کنتــرل توجــه 
ــف  ــف مختل ــازماندهی تکالی ــی و س ــه در هماهنگ ــت ک اس
نقــش دارد. دومیــن مؤلفــه در حافظــة کاري، طــرح دیــداري 
-فضایــی 6 اســت کــه در نگهــداري تصاویــر، عکس هــا و 
ــومین بخــش  ــش دارد. س ــا نق ــه مکان ه ــوط ب ــات مرب اطالع
ــد  ــاري مانن ــب گفت ــرة مطال ــه در ذخی ــت ک ــی7 اس مدارآوای
اعــداد، لغــات و جمــالت نقــش دارد. مؤلفــة چهــارم، ذخیــرة 
ــات را از  ــه اطالع ــن مؤلف ــه  ای ــت ک ــدادي8 اس ــت روی موق
ــش  ــی و بخ ــی مدارآوای ــة کاري یعن ــی حافظ ــة فرع دو مؤلف
دیــداري -فضایــی و از حافظــة بلندمــدت فراهــم نمــوده و بــا 
ــن  ــد )3(. یکــی از مهم تری ــگ می کن ــم یکپارچــه و هماهن ه
اطالعــات  آن  طریــق  از  انســان  کــه  کانال هــای حســی 
ــپارد،  ــود می س ــة خ ــه حافظ ــد و ب ــت می کن ــادی دریاف زی
ــی ســازوکاری اســت  ــداری -فضای ــی اســت. حافظــة دی بینای
کــه مســئول ادراك دیــداری در خزانــة تصویــری اســت )4(. 
ــه  ــد ب ــت ش ــال دریاف ــن کان ــات از ای ــه اطالع ــس از آنک پ
ــه  ــه ب ــادآوری می شــود ک حافظــه ســپرده شــده و ســپس ی
ــش را در  ــی خوی ــرد توانای ــد. ف ــی می گوین ــة بینای آن حافظ
ــه  ــق چشــم تجرب ــادآوری آنچــه در گذشــته از طری ــة ی زمین
ــد )5(.  ــان می ده ــف نش ــای مختل ــه صورت ه ــت ب ــرده اس ک
ــه اشــتراك گذاشــته  ــداری، یــک ویژگــی ب حافظــة کاری دی

1 Mental retardation
2 Adaptive behaviors
3 Working memory
4 Baddeley
5 Central executive

6 Visuo spatial sketchpad
7 Phonological loop
8 Visual-manual dexterity
9 Memory tracce
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ــتفاده  ــورد اس ــی م ــت بدن ــوع فعالی ــن ن ــناختی و همچنی ش
بســتگی دارد )12(.

پلوگمــن11 دریافــت کــه تأثیــر مثبــت فعالیــت بــر پارامترهــای 
ــش در  ــة، 1- افزای ــه فرضی ــت س ــوان تح ــناختی را می ت ش
ــان خــون 2- افزایــش در ترشــح  اکسیژن رســانی توســط جری
انتقــال دهنده هــای عصبــی12 تســهیل کننــدة پــردازش 
ــم  ــن و 3- تنظی ــروتونین و نوراپی نفری ــل س ــات از قبی اطالع
ــح داد.  ــو توضی ــف نم ــل مختل ــد عوام ــی مانن نوروتروفین های
بنابرایــن افــرادی کــه ســطح فعالیــت باالتــری دارنــد ســرعت 
ــه  ــردازش شــناختی و ظرفیــت توجهــی بیشــتری نســبت ب پ

ــد داشــت )12(. ــد، خواهن ــت ندارن ــه فعالی ــرادی ک اف
ــر  ــی تأثی ــه بررس ــکاران ب ــچ اوی13 و هم ــتا، راس ــن راس در ای
ــرد  ــر عملک ــف ب ــدت های مختل ــا ش ــی ب ــای فیزیک فعالیت ه
مکانیســم های  چــه  اینکــه  و  مســن  افــراد  در  حافظــه 
ــد،  ــت می کنن ــه فعالی ــرد حافظ ــرات عملک واســطه ای در تغیی
پرداختنــد. ایــن ارزیابــی در مــورد 62 ســالمند انجــام گرفــت 
ــای  ــامل: آزمون ه ــی ش ــورد ارزیاب ــناختی م ــای ش و فاکتوره
ــه  ــی  و حافظ ــام و کالم ــة ارق ــی، حافظ ــلط کالم ــه، تس توج
ــی موجــب  ــت بدن ــش فعالی ــه افزای ــج نشــان داد ک ــود. نتای ب
بهبــود عملکــرد حافظــه در افــراد مســن می شــود و ایــن امــر 
ــا افزایــش حجــم مــادة خاکســتری در مناطــق خــاص مغــز  ب
ــای  ــه پیامده ــرد حافظ ــن، عملک ــد. همچنی ــط می باش مرتب
ــای  ــش فعالیت ه ــگیری از کاه ــرای پیش ــی را ب ــل توجه قاب
شــناختی و جلوگیــری از زوال عقــل در ســالمندان بــه همــراه 
ــدت های  ــا ش ــی ب ــای فیزیک ــن، فعالیت ه ــر ای ــالوه ب دارد. ع
بــرای کمــک بــه حداکثــر رســاندن  مختلــف می توانــد 
ــی  عملکــرد حافظــه و کاهــش فرایندهــای بیماری هــای عصب

ــد باشــد )8(. ــاال مفی در ســن ب
خداپرســت در پژوهــش خــود اثربخشــی بــازی درمانــی را بــر 
ــوان  ــوزان  کم ت ــه دانش آم ــز و توج ــداری و تمرک ــة دی حافظ
ــن  ــه  ای ــرار داد و ب ــی ق ــورد بررس ــر را م ــی آموزش پذی ذهن
نتیجــه رســید کــه بــازی درمانــی بــه طــور معنــي داری 
موجــب بهبــود حافظــة دیــداری، تمرکــز و توجــه  ایــن 

 .)9( می شــود  کــودکان 
ــات  ــک دوره تمرین ــر ی ــکاران در پژوهشــی تأثی ســوری و هم
منتخــب را بــر حافظــة کاری کــودکان ناشــنوا مــورد بررســی 
ــودکان  ــن ک ــی را در ای ــرات مثبت ــج تأثی ــد و نتای ــرار دادن ق
نشــان داد )13(. همچنیــن معمــار مقــدم و همــکاران در 
تحقیــق خــود تحــت عنــوان تأثیــر یــک دوره برنامــة تمرینــی 
منتخــب بــر حافظــة کاری کــودکان مبتــال بــه اختــالل 
ــن  ــي داری را بی ــاوت معن ــی تف ــه / فزون کنش ــایی توج نارس
ــا  ــد ب ــرده بودن ــرکت ک ــات ش ــن تمرین ــه در ای ــی ک کودکان

ــد )14(. ــاهده نمودن ــرل مش ــروه کنت گ
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه  ای ــی ب ــکاران در پژوهش ــل14 و هم گاب
کــه تمرینــات ایروبیــک روی وضعیــت رفتــاری و روانشــناختی 

ــرای  ــری ب ــداری در یادگی ــة دی ــه حافظ ــت ک ــی اس در حال
ــده،  ــته ش ــای نوش ــروف الفب ــادآوردن ح ــه ی ــی و ب بازشناس
ــداری، هجــی کــردن و مهارت هــای  ــة لغــات دی اعــداد و خزان
ــی  ــدن و کپ ــردن از راه دی ــور ک ــف ج ــتاری، تکالی ــان نوش زب
کــردن اشــکال و غیــره اهمیــت دارد. همچنیــن دامنــة توجــه 
و تمرکــز ایــن کــودکان اصــوالً کمتــر از آن اســت کــه بتواننــد 
آن را بــه فرایندهــای متفــاوت معطــوف ســازند و قــادر نیســتند 

ــد )9(. ــه کنن ــف توج ــک تکلی ــف ی ــای مختل ــه جنبه ه ب
توانایــی فراگیــری، بــه خاطــر ســپردن و اســتفاده از دانــش را 
ــی،  ــب  ماندگــی ذهن ــن ویژگــی عق ــد. مهم تری هــوش می نامن
ــزان و  ــای تفــاوت در می ــه معن نارســایی هوشــی اســت کــه ب
ــه خاطــر ســپردن و اســتفاده از  ــری، ب ــرد در فراگی ــی ف کارای
دانــش جدیــد در مقایســه بــا جمعیــت عــادی اســت. توانایــی 
ــی  ــی ذهن ــب ماندگ ــراد دارای عق ــه در اف ــری و حافظ یادگی
در مقایســه بــا همســاالن عــادی آن هــا، بــه طــور معنــي داری 
ــی  ــدة ذهن ــب مان ــودکان عق ــت. ک ــن اس ــر از میانگی پایین ت
کمتــر می تواننــد مفاهیــم انتزاعــی را درك کننــد. وقتــی 
ــد  ــی بهره من ــد و عین ــي دار، مفی ــای معن ــا از آموزش ه آن ه
ــا  ــاس ب ــا، از راه تم ــا و نماده ــش از بازنمایی ه ــوند، بی می ش
اشــیای واقعــی یــاد می گیرنــد. هــوش نیــز بــا یادگیــری نحــوة 
یادگرفتــن و بــا توانایــی بــه کارگیــری مطالــب آموختــه شــده 
در تجربه هــای جدیــد، در ارتبــاط اســت. ایــن فراینــد بــه بنــا 
ــه  ــا ب ــم دادن آن ه ــری و تعمی ــای یادگی ــاختن مجموعه ه س
ــاالن  ــودکان و بزرگس ــت. ک ــروف اس ــد مع ــای جدی موقعیت ه
دارای  کم توانــی ذهنــی، فراینــد یادگیــری را آهســته تر از 
همســاالن معمولــی خــود کســب می کننــد و در مرتبــط 
ــد.  ــکل دارن ــد مش ــای جدی ــا موقعیت ه ــات ب ــاختن اطالع س
ــای  ــه معن ــد ب ــتر باش ــی بیش ــایی هوش ــدت نارس ــه ش هرچ
داشــتن مشــکالت بیشــتر در حافظــه اســت. افــراد دارای 
 کم توانــی ذهنــی در تمرکــز بــر محرك هــای مرتبــط در 
یادگیــری و موقعیت هــای زندگــی مشــکل دارنــد و گاهــی بــه 

ــد )10(. ــط می پردازن ــیاء نامرتب اش
نتایــج تمرینــات بــر جنبه هــای گوناگــون جســمی  و شــناختی 
بــدن انســان نشــان داده کــه عــالوه بــر آثــار جســمی  سیســتم 
در  بــدن،  دیگــر سیســتم های  هماننــد  مرکــزی  عصبــی 
ــه تمریــن، اثــرات فیزیولوژیکــی مثبــت و منظمــی  از  پاســخ ب
ــا مداخــالت تمرینــی کســب می کنــد. در واقــع،  آزمایشــات ی
ــن، مشــاهدات  ــای تمری ــر شــناخت مزای پیشــرفت پژوهــش ب

ــی داشــته اســت )11(. عصبــی -زیســتی دقیقــی را در پ
فعالیــت  می دهنــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود  شــواهدی 
ــدت در  ــر دارد. ورزش کوتاه م ــز تأثی ــرد مغ ــر کارک ــی ب بدن
ــک10  ــل نوتروفی ــق عوام ــوان از طری ــي ج ــاي صحرای موش ه
ــه و  ــش حافظ ــبب افزای ــز س ــیتی در مغ ــر پالستیس و تغیی
ــة  ــز حافظ ــن مرک ــپ، مهم تری ــود. هیپوکام ــری می ش یادگی
ــود.  ــر می ش ــار تغیی ــس از ورزش دچ ــری پ ــی و یادگی فضای
میــزان تأثیــر فعالیــت بدنــی بــر شــناخت بــه ماهیــت تکلیــف 

10 Neutrophic
11 Ploughman
12 Neurotransmitters

13 Ruscheweyh
14 Gable
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تــا ارزیابــی آزمایــش و ابــزار برنامــة تربیــت بدنــی مرتبــط بــا 
ــة  ــد. برنام ــی گســترش دهن ــدارس ابتدای ــرای م ســالمتی را ب
تربیــت بدنــی وابســته بــه ســالمتی اســپارك در 111 مدرســة 
ــه در  ــن برنام ــد. ای ــی ش ــکا ارزیاب ــت آمری ــی در 7 ایال ابتدای
ــوری  ــه و ط ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــیاری م ــات بس تحقیق
ــی  ــا اهدافــی همچــون افزایــش آمادگــی بدن طراحــی شــده ت
ــم  ــت فراه ــاالی فعالی ــطوح ب ــی را در س ــای حرکت و مهارت ه

ــد )18(. کن
ایــن برنامــة حرکتــي شــامل 45 دقیقــه در هــر جلســه 
ــاي  ــردن، مهارت ه ــرم ک ــش گ ــار بخ ــه چه ــه ب ــد ک مي باش
ــیم  ــردن تقس ــرد ک ــتکاري و س ــاي دس ــي، مهارت ه جابجای
می شــود )19(. برنامــة تمرینــی جلســة اول تــا نهــم در جــدول 
1 آورده شــده اســت، ضمــن اینکــه از جلســة نهــم تــا هجدهــم 

ــد. ــرار می ش ــب تک ــه ترتی ــی ب ــات قبل ــات جلس تمرین
کســب رضایت نامــه از والدیــن، میانگیــن بهــرة هوشــی 55-65 
و نداشــتن ناهنجاری هــای حرکتــی از جملــه شــرایط ورود افــراد 
بــه  ایــن پژوهــش بــوده و انصــراف کــودکان یــا خانــوادة آن هــا ، 
غیبــت کــودکان در ســه جلســة تمرینــی و نیــز عــدم حضــور در 
پیش آزمــون و پس آزمــون از معیارهــای خــروج از ایــن تحقیــق 

. د بو
تکلیــف بلوك هــای کرســی17: ســنجش مؤلفــة دیــداري -فضایی 
ــاي  ــه داشــتن الگوه ــق نگ ــدت از طری ــال و کوتاه م حافظــة فع
دیــداري بــا توالــی حــرکات صــورت می گیــرد. یکــی از تکالیفــی 
ــف  ــرد، تکلی ــدازه می گی ــی را ان ــداري -فضای ــة دی ــه حافظ ک
بلوك هــاي کرســی اســت. تکلیــف بلوك هــاي کرســی )کرســی، 
1972( یــک آزمــون قدرتمنــد بــراي نورولوژیســت هاي بالینــی، 
روانشناســان تحولــی و شــناختی اســت. ایــن آزمــون بــراي افراد 
ــا ســن 80 ســالگی قابــل اجراســت.  از ســن پیــش دبســتانی ت
ــري،  ــالالت یادگی ــی اخت ــی در بررس ــاي کرس ــف بلوك ه تکلی
عقــب ماندگــی ذهنــی، ســندرم کورســاکف و اختــالالت 
ــالالت  ــایر اخت ــون و س ــر و  هانتینگت ــد آلزایم ــرونده مانن پیش
ــاً  ــته و عموم ــرد دارد )20(. در گذش ــناختی کارب ــب روانش عص
در دهــة 1970 ، ایــن تکلیــف بــه صــورت فیزیکــی و بــا اســتفاده 
ــب  ــروزه در قال ــا ام ــت. ام ــی انجــام می گرف ــاي چوب از مکعب ه
برنامــه ای رایانــه ای نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. هــدف 
ــش  ــاي کاه ــی الگوه ــزاري، ارزیاب ــن نرم اف ــة چنی ــة تهی اولی
کارکردهــاي شــناختی در ســالمندان مبتــال بــه زوال عقــل بــود 
و در ســال هاي بعــد از آن بــود کــه بــه طــور گســترده اي بــراي 
ارزیابی هــاي عصــب روانشــناختی در جمعیت هــاي بالینــی 
مختلــف و بــا ویژگی هــاي جمعیــت شــناختی متفــاوت اســتفاده 

ــد )21(. گردی
تجزیه و تحليل داده ها

روش آماری
بــرای بررســی حافظــة کاری دیــداری -فضایــی در ایــن 

افــراد دارای  کم توانــی ذهنــی و توانایی هــای تــوام بــا آن 
تأثیــر مثبــت دارد )15(. غبــاری بنــاب و همــکاران و شــجاعی 
ــت  ــه فعالی ــد ک ــات خــود نتیجــه گرفتن و همــکاران در تحقیق
بدنــی بــر کاهــش پرخاشــگری کــودکان پســر  کم تــوان ذهنــی 
آموزش پذیــر تأثیــر مثبــت دارد )15(. قربــان زاده و همــکاران در 
تحقیقــی کــه روی کــودکان  کم تــوان ذهنــی انجــام دادنــد  بــه 
 ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمریــن بــر حافظــه و مشــکالت توجه 
ــت دارد و  ــر مثب ــر تأثی ــی آموزش پذی ــوان ذهن ــودکان  کم ت ک
تفــاوت معنــي داری بیــن گــروه کنتــرل و آزمایــش وجــود دارد 
)12(. زارع و همــکاران  و میرنظامــی  در پژوهش هایــی مســتقل 
بــه بررســی تأثیــر بازی هــای آموزشــی بــر حافظــة کوتاه مــدت 
و امــالی کــودکان دارای ناتوانــی یادگیــری پرداختنــد و نتایــج ، 
تأثیــر مثبــت ایــن بازی هــا بــر افزایــش کارکــرد حافظــة 
کوتاه مــدت و پیشــرفت امــالی آن هــا نشــان داد )12(. لیســمن 
و ملیــل15 نیــز در مطالعــة خــود بــه  ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــه  ــود توج ــر بهب ــد ب ــت و ورزش می توان ــداوم حرک ــوزش م آم
ــت  ــرات مثب ــی و نقــص توجــه تأثی ــودکان دارای بیــش فعال ک
ــز دریافتنــد انجــام  داشــته باشــد )16(. تســیا16 و همــکاران نی
فعالیــت بدنــی باعــث بهبــود اعمــال شــناختی و آمادگــی قلبــی 

و عروقــی می گــردد )17(.
توجــه محدودیت هــای کــودکان  کم تــوان ذهنــی در  بــا 
مقایســه بــا کــودکان عــادی هــم ســن و ســال خــود و همچنین 
ــت  ــت و فعالی ــر حرک ــه تأثی ــی ک ــدود پژوهش های ــداد مح تع
بدنــی را بــه صــورت خــاص بــر حافظــة کاری دیــداری -فضایی 
کــودکان دارای اختــالل بررســی کنــد، درصــدد بــر آمدیــم تــا 
ــرد حافظــة کاری  ــر عملک ــی منتخــب را ب ــت بدن ــر فعالی تأثی
دیــداری پســران  کم تــوان ذهنــی آموزش پذیــر 9 تــا 12 

ســال را مــورد بررســی قــرار دهیــم.
مواد و روش ها

پیش آزمــون  و  نیمه آزمایشــي  نــوع  از  حاضــر  پژوهــش 
نمونــه  اســت.  کنتــرل  گــروه  بــا  همــراه  -پس آزمــون 
ــرة  ــا به ــر، ب ــی آموزش پذی ــوان ذهن ــر  کم ت ــامل 20 پس ش
ــلر  ــون وکس ــرة آزم ــتفاده از نم ــا اس ــه ب ــی 65-55 ک هوش
ــن شــده  ــا( تعیی ــدة پزشــکی آزمودنی ه ــت شــده در پرون )ثب
ــش  ــرل و آزمای ــروه کنت ــی در دو گ ــه صــورت تصادف ــود و ب ب
قــرار گرفتنــد. در طــی ایــن پژوهــش عملکــرد حافظــة کاری 
دیــداری قبــل از شــروع تمرینــات مــورد آزمــون قــرار گرفــت 
ــک دورة  ــد از ی ــات، بع ــر تمرین ــی تأثی ــرای بررس ــپس ب س
تمرینــی )18 جلســه( پس آزمــون از آزمودنی هــا گرفتــه شــد.

ــه  ــق حاضــر برگرفت ــورد اســتفاده در تحقی ــی م ــة تمرین برنام
ــازي و  ــامل ورزش، ب ــه ش ــد ک ــپارك می باش ــات اس از تمرین
ــی  ــة حرکت ــت. برنام ــودکان اس ــراي ک ــال ب ــاي فع خالقیت ه
اســپارك را گروهــی از محققــان و مربیــان دانشــگاه ســن دیــه 
ــج  ــة پن ــک هزین ــد و کم ــی کردن ــن 1989 طراح ــو در ژوئ گ
ســاله از موسســة قلــب، خــون و شــش آمریــکا دریافــت کردنــد 

15 Leisman and Melillo
16 Tsia
17 Corsi blocks task
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ــزار SPSS نســخة 20  ــا اســتفاده از نرم اف و تحلیــل داده هــا ب
ــد. ــام ش ــان 0/05 انج ــطح اطمین و در س

یافته ها
اســتاندارد حافظــة کاری  انحــراف  و  میانگیــن  جــدول 2 
ــد. ــان می ده ــرل نش ــش و کنت ــروه آزمای ــداری را در دو گ دی

ــود  ــه می ش ــدول 3 مالحظ ــات ج ــه مندرج ــه ب ــا توج ب
ــروه  ــداری در گ ــة کاری دی ــرات حافظ ــن نم ــه میانگی ک
ــت. ــون اس ــتر از پیش آزم ــون بیش ــش و در پس آزم آزمای

ــس  ــل کوواریان ــج تحلی ــای جــدول 4، نتای ــر اســاس یافته ه ب
ــطح  ــون در س ــر پس آزم ــون ب ــر پیش آزم ــه اث ــان داد ک نش
ــن  ــت )P>0/05(. همچنی ــي دار اس ــد معن ــج درص ــای پن خط
بــا کنتــرل عامــل پیش آزمــون، مقــدار F جهــت تفــاوت بیــن 
دو گــروه معنــي دار مشــاهده شــد )F=16/99 ,P>0/05(، بدین 
ــي دار در  ــاوت معن ــون تف ــر پیش آزم ــرل اث ــا کنت ــه ب ــا ک معن
ــش  ــروه آزمای ــن گ ــی بی ــداری -فضای نمــرة حافظــة کاری دی
ــا  ــت ب ــر اس ــا براب ــذور ات ــدار مج ــت. مق ــده اس ــرل ش و کنت
0/57، بدیــن معنــا کــه حــدود 57 درصــد از تغییــرات نمــرة 
حافظــة کاری دیــداری -فضایــی مربــوط بــه مداخلــة تمریــن و 
فعالیت هــای بدنــی می باشــد و تــوان آزمــون بــرای تشــخیص 

ایــن تفــاوت 85/2 درصــد مشــاهده شــد.

ــة  ــاخت مؤسس ــه س ــالك ک ــی ب ــزار کرس ــش از نرم اف پژوه
پدیــدار امیــد فــردا می باشــد، اســتفاده شــد و اعتبــار 
ــاخ 0/74  ــای کرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــا اس ــون ب ــن آزم ای
ــی  ــی خیل ــان دهندة پایای ــه نش ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ب
ــا اســتفاده  ــون ب ــن آزم ــورد نظــر اســت. ای ــون م خــوب آزم
ــرای  ــوة اج ــح نح ــس از توضی ــد و پ ــام ش ــر انج از کامپیوت
ــه  ــد. ب ــرا کردن ــا آن را اج ــر، آزمودنی ه ــط آزمونگ آن توس
ــعی  ــون س ــن آزم ــرکت کنندگان در ای ــه ش ــورت ک ــن ص  ای
می کننــد تــا مــکان و موقعیــت یــک ســری مربع هــای رنگــی 
ــد  ــپارند. بع ــر بس ــه خاط ــتطیلی ب ــک کادر مس را در درون ی
از نمایــش ایــن مربع هــای رنگــی، شــرکت کنندگان ایــن 
ــخص  ــر مش ــاوس کامپیوت ــیلة م ــه وس ــی را ب ــای رنگ مربع ه
ــکان  ــت و م ــردن موقعی ــخص ک ــن و مش ــا تعیی ــد. ب می کنن
مربع هــا، شــرکت کننده وارد مرحلــة دیگــر می شــود. در 
هــر مرحلــه از آزمــون، موقعیــت مربع هــا بــرای جلوگیــری از 
ــد  ــد. بع ــر می کن ــراری تغیی ــوی تک ــای جســت و ج راهکاره
از 4خطــای پــی در پــی، آزمــون بــه طــور خــودکار بــه اتمــام 
ایــن پژوهــش در مرحلــة  می رســد. شــرکت کنندگان در 
ــون آشــنا شــده و ســپس  ــا طــرز اجــرای آزم آشناســازی، ب
ــد و در  ــرا کردن ــون را اج ــی آزم ــورت آزمایش ــه ص ــار ب یکب
ــه  ــی اجــرا می شــد. تجزی ــودن، آزمــون اصل ــاده ب صــورت آم

جدول 1- برنامة تمرینات مداخله ای.
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ــود )12(. ــر می ش ــتخوش تغیی ــرد دس ــی ف ــای حرکت فعالیت ه
ــای  ــه بحث ه ــر حافظ ــت ب ــر فعالی ــوة تأثی ــا نح ــه ب در رابط
ــیناپتوژنزس19  ــر س ــده اســت. بررســی تأثی ــادی مطــرح ش زی
بــر  عصبــی(  انتقال دهنده هــای  و  ســیناپس ها  )افزایــش 
ــادة خاکســتری  ــر حجــم م ــن هــوازی ب ــز نشــان داد تمری مغ
ــپ و  ــم هیپوکام ــش حج ــن در افزای ــر دارد. همچنی ــز تأثی مغ
حافظــة فضایــی تغییــر ایجــاد می کنــد. بررســی های دیگــر در 
زمینــة آنژیوزیــس20 نشــان داد فعالیــت بدنــی ســبب افزایــش 
ــوص در  ــز به خص ــون در مغ ــان خ ــی و جری ــای خون مویرگ ه
ــون در  ــم خ ــش حج ــه افزای ــر ب ــود و منج ــپ می ش هیپوکام
ــکنج دندانــه دار می شــود. تحقیقاتــی از جملــه احمــدی  ش
ــک21 و  ــکاران، آلب ــالمی  و هم ــه االس ــکاران، ثق ــل و هم اص
ــرد  ــر عملک ــت ب ــر فعالی ــکاران تأثی ــکل22 و هم همــکاران و نی
شــناختی، یادگیــری و حافظــة فضایــی موش هــاي صحرایــي را 
مــورد بررســی قــرار دادنــد و دریافتنــد کــه فعالیــت می توانــد 
ــي  ــاي صحرای ــناختی موش ه ــرد ش ــر عملک ــی ب ــر مثبت تأثی

ــد )22(. ــته باش داش
همچنیــن نتایــج تحقیقــات دیگــری دربــارة تأثیــر فعالیــت بــر 
سیســتم عصبــی و حافظــه انجــام شــده کــه فعالیــت را عامــل 
ــز  ــیتی در مغ ــی23 و پالستیس ــش نورون زای ــر افزای ــری ب مؤث
می داننــد کــه فاکتورهــای نوروتروفیــک و انتقــال دهنده هــای 
ــر آن  ــاد می شــود و عــالوه ب ــه آن زی عصبــی هــم در پاســخ ب
تشــکیالت غیرعصبــی ماننــد عروق زایــی هــم در اثــر فعالیــت 

ممکــن اســت در مغــز زیــاد شــود )23(.

بحث و نتيجه گيری
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر تمرینــات اســپارك بــر 
عملکــرد حافظــة کاری دیــداری -فضایــی کــودکان مبتــال بــه 
 کم توانــی ذهنــی بــود. نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه 
ــی  ــداری -فضای ــة دی ــر مولف ــی ب ــر مثبت ــات تأثی ــن تمرین  ای
حافظــة فعــال کــودکان کم توانــی ذهنــی )آموزش پذیــر( دارد. 
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده اختــالف معنــي داری بیــن 
گــروه آزمایــش و کنتــرل در حافظــة کاری دیــداری -فضایــی 
ــون و  ــن پیش آزم ــی دار بی ــاوت معن ــن تف وجــود دارد. همچنی
ــن  ــت ای ــر مثب ــان دهندة تأثی ــش نش ــروه آزمای ــون گ پس آزم

ــن کــودکان می باشــد. ــر حافظــة ای ــات ب تمرین
رشــد مهارت هــای ادراکــی -حرکتــی می توانــد در رشــد 
طبیعــی کــودك نقــش بســزایی داشــته باشــد. میــزان یادگیــری 
ــا  ــادی آن ه ــاالن ع ــد همس ــی همانن ــوان ذهن ــودکان  کم ت ک
نمی باشــد، امــا در صــورت ارائــة تعالیــم مناســب قــادر خواهنــد 
ــة  ــد. تجرب ــه و حفــظ کنن ــی را آموخت ــود مهارت هــای حرکت ب
ــود فرایندهــای  ــر بهب ــد ب حرکــت و فعالیــت جســمانی می توان
شــناختی مؤثــر باشــد. بــه عبارتــی، فــرد بــا تجربــة حرکتــی، به 
ــه  ــد ب ــز، می توان ــف مغ ــال شــدن قســمت های مختل ــل فع دلی
بازیابــی و تشــخیص موقعیــت پرداختــه و لــذا عملکــرد بهتــری 
ــاژه18 کســب  ــه نظــر پی ــا توجــه ب ــد. ب ــش ده را از خــود نمای
تجربــه و دخــل و تصــرف در محیــط )کــه از پیامدهــای حرکــت 
ــرد  ــناختی ف ــی ش ــناخت و توانای ــر ش ــد ب ــد( می توان می باش
اثرگــذار باشــد. بــه عبارتــی فعالیت هــای شــناختی در راســتای 

جدول 2- شاخص های توصیفی دو گروه کنترل و آزمایش.

جدول 3- میانگین و انحراف استاندارد نمرات حافظة کاری.

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک طرفه در مرحلة پس آزمون بین گروه ها.
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ظریــف عملکــرد بهتــری داشــتند )25(. همچنیــن تحقیقــات 
معمارمقــدم و همــکاران، دهقانــی زاده و همــکاران، قربان پــور، 
لیتمــن و ملیــل24، تســیا25 و همــکاران نتیجــة تحقیــق حاضــر 
ــناختی  ــرد ش ــود عملک ــر بهب ــت ب ــر فعالی ــر تأثی ــی ب را مبن

تأییــد می کننــد )26 ،15-18(.
ــا یافته هــای  شــایان ذکــر اســت یافته هــای پژوهــش حاضــر ب
ــرت  ــکاران مغای ــی و هم ــادات عمارت ــال26 و س ــدن و بلومنت م
ــی  ــطح آمادگ ــش س ــود افزای ــا وج ــال ب ــدن و بلومنت دارد. م
جســمانی دانش آمــوزان در نتیجــة تمریــن، تأثیــر معنــي داری 
ــد. همچنیــن ســادات عمارتــی  را روی حافظــه گــزارش نکردن
ــکاران در پژوهــش خــود تأثیــر معنــي دار بازی هــای  و هم
ــزارش  ــودکان را گ ــی ک ــد اجتماع ــر رش دبســتانی منتخــب ب
ننمودنــد. احتمــال دارد ایــن تناقــض بــه علــت نــوع تمرینــات 
و بازی هــای مــورد اســتفاده، مــدت زمــان دورة تمرینــی و یــا 

ــد )27 ،14(. ــا باش ــاوت آزمودنی ه تف
ــه و  ــرد توج ــود عملک ــده، بهب ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ب
ــه  ــوان ب حافظــه و یادگیــری بعــد از تمریــن ورزشــی را می ت
تبحــر حرکتــی کســب شــده، درگیــری شــناختی و دخــل و 
تصــرف در محیــط، افزایــش گــردش خــون و اکســیژن مغــز 
ــت  ــر در فعالی ــابه درگی ــزی مش ــای مغ ــش کارکرده و افزای
حرکتــی و شــناختی دانســت )28(. یکــی از مســائل مطــرح 
دربــارة برنامه هــای آموزشــی، تنوع بخشــی بــه برنامه هــا 
اســت. اگرچــه کــودك بــه صــورت فطــری بــه بــازی عالقمنــد 
ــوع در  ــد و تن ــایل جدی ــا وس ــازی ب ــة ب ــا تجرب ــد، ام می باش
ــودکان  ــب ک ــردی و ترغی ــذت ف ــش ل ــب افزای ــا موج بازی ه
بــه شــرکت در فعالیت هــای بدنــی در کنــار افزایــش قابلیــت 
دارای  کــه  کودکانــی  در  به ویــژه  بدنــی  توانایی هــای  و 
ــد  ــاز دارن ــتری نی ــه بیش ــه توج ــتند و ب ــاص هس ــرایط خ ش

می شــود.

ــوان  ــش می ت ــن پژوه ــل از ای ــج حاص ــق نتای ــن رو طب از ای
گفــت کاربــرد فعالیــت بدنــی به عنــوان یــک روش غیردارویــی 
در بهبــود حافظــة دیــداری -فضایــی کــودکان  کم تــوان ذهنــی 
مؤثــر اســت و امیــد اســت بتــوان بــا ایــن روش تــا حــدودی از 

مشــکالت ایــن قشــر از جامعــه کاســت.

ــرو  ــا آن روب ــش ب ــن پژوه ــه در ای ــی ک از محدودیت های
ــاص  ــای خ ــت روحــی و ویژگی ه ــوان وضعی ــدیم می ت ش
ــا شــاید  ــات و ی عملکــردی آزمودنی هــا در اجــرای تمرین
ــارج از  ــات در خ ــا تمرین ــابه ب ــای مش ــام فعالیت ه انج
زمــان تمریــن را نــام بــرد کــه بــر نتایــج تحقیــق اثرگــذار 

بــوده اســت.
تشکر و قدردانی

از ســازمان بهزیســتی ، والدیــن و همــة کــودکان شــرکت کننده 
در ایــن پژوهــش و نیــز تمــام کســانی کــه مــا را در انجــام ایــن 

پژوهــش یــاری کردنــد کمــال تشــکر و سپاســگزاری را داریم.

ســازوکارهای دیگــر بــرای بیــان اثــرات تمریــن بــر حافظــه و 
یادگیــری و بــه طــور کلــی اعمــال شــناختی شــامل: آمادگــی 
قلبــی -عروقــی، گــردش خــون مغــزی، تحریــک نوروتروفیــک 
و فرضیــة کارایــی عصبــی هســتند. بررســی پیشــینة تحقیــق 
نشــان می دهــد تحقیقــات بیشــتر بــه توجیــه آمادگــی قلبــی 
-عروقــی روی آورده انــد. طبــق ایــن فرضیــه فعالیــت بدنــی و 
عملکــرد شــناختی بــا هــم ارتبــاط دارنــد. بــر اســاس فرضیــة 
نوروتروفیــک، فعالیــت بدنــی تولیــد مولکول هایــی مثــل 
فاکتورهــای نوروتروفیــک را کــه از نورون هــا، محافظــت کــرده 
ــری را  ــد و یادگی ــش می دهن ــا را افزای و پالستیســیتة نورون ه
تقویــت می کننــد، تســهیل می کنــد. بــا توجــه بــه اثــر ورزش 
ــا  ــایر پروتئین ه ــا و س ــدة نوروتروفین ه ــای کدکنن ــر ژن ه ب
احتمــال اینکــه ورزش توانایــی حمایــت از تغییــرات ســاختاری 
و پالستیســیتی نورون هــای مغــزی را داشــته باشــد زیــاد 
اســت. مطابــق فرضیــة نورون زایــي و ســیناپتوژنز، غنی ســازی 
محیــط از طریــق افزایــش فرصــت یادگیــری و فعالیــت بدنــی، 
ــات در  ــاس تحقیق ــر اس ــد. ب ــهیل می کن ــیناپتوژنز را تس س
ــش  ــي افزای ــه نورون زای ــته ب ــای وابس ــان ژن ه ــر ورزش بی اث
می یابــد. بنابرایــن ورزش تعــدادی از فاکتورهــای مؤثــر در 
ــردش  ــش گ ــت افزای ــد. در نهای ــال می کن ــي را فع نورون زای
ــی  خــون و متعاقــب آن اکســیژن مغــزی در پــی فعالیــت بدن
ــرد قشــر  ــش کارک ــن، افزای ــده اســت. بنابرای ــزارش ش ــز گ نی
ــرای  ــی ب ــد تبیین ــی می توان ــن ورزش ــتای تمری ــز در راس مغ

تعامــل حرکــت و شــناخت باشــد )12(.
تأثیــرات مثبــت برنامه هــای حرکتــی بــر ابعــاد مختلــف 
جســمی  و شــناختی در بســیاری از مطالعــات نشــان داده شــده 
ــا نتایــج تحقیــق حاضــر همســو می باشــد؛ بــرای  اســت کــه ب
مثــال ولــی نیــا و همــکاران در پژوهــش خــود نشــان دادنــد که 
شــرکت در برنامــة تمرینــی ادراکــی -حرکتــی موجــب بهبــود 
ــی  ــالل هماهنگ ــودکان دارای اخت ــال ک ــة فع ــرد حافظ عملک
رشــدی می شــود )24(. همچنیــن پژوهشــی کــه قربــان زاده و 
همــکاران انجــام دادنــد تأثیــر تمرینــات منتخــب را بــر حافظــه 
ــر(  ــی )آموزش پذی ــوان ذهن ــودکان  کم ت ــه ک ــکالت توج و مش
ــان داد  ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــی کردن ــاله بررس ــا10 س 7 ت
ــرد  ــد عملک ــرکت کردن ــات ش ــن تمرین ــه در ای ــی ک کودکان

ــری داشــتند )12(. بهت
ــی  ــات ادراک ــک دوره تمرین ــر ی ــز تأثی ــکاران نی ســوری و هم
-حرکتــی بــر حافظــة کاری کــودکان ناشــنوا را بررســی 
کردنــد و نتایــج تحقیــق نشــان داد، کــودکان گــروه آزمایــش 
نســبت بــه گــروه کنتــرل از نظــر شــمارش رو بــه جلــو ارقــام 
و فراخنــای حافظــة دیــداری عملکــرد بهتــری داشــتند )13(.

ــر  ــد، اث ــام دادن ــکاران انج ــماعیلی و هم ــه اس ــی ک در تحقیق
بخشــی تمرینــات عصــب شــناختی اســپارك در بهبــود کنــدی 
ــالل  ــتانی دارای اخت ــش دبس ــودکان پی ــی ک ــی -حرکت روان
ــس از  ــودکان پ ــد ک ــد و دریافتن ــی کردن ــری را بررس یادگی
شــرکت در تمرینــات در مهارت هــای حرکتــی درشــت و 

24 Lithman and Melil
25 Tesia
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